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Præsentation af foreningens
nye medlemmer
af Bodil Heister

ELITH NYKJÆR JØRGENSEN, 69 år,
København er jazzklarinettist og
kapelmester. Han har 25 års jubi-
læum næste år som kapelmester
for "Nulle & Verdensorkestret",
som gennem årene har spillet i
stort set samtlige jazzklubber
herhjemme og rejst meget rundt
i verden, deraf navnet.
Foruden kluboptrædender og
koncerter, har orkestret spillet
som gademusikanter og som fast
cirkusorkester i Cirkus Zavatta
på Sicilien.

Elith spiller desuden i bandet
"Grand Danois" sammen med
bl.a. Fessor og Kjeld Lauritsen.
Han har medvirket i mange TV-
udsendelser medmakkerne Poul
Nesgård og Christoffer Barne-
kow bl.a. i “Jul & Grønne Skove",
"I Sandhedens Tjeneste", "Flid,
Fedt og Snyd" og til flere af
udsendelserne har han kompo-
neret musikken.

Endvidere har han, sammenmed
filminstruktøren Lotte Svendsen,
skrevet manus til filmene "Royal
Blues", "Bornholms Stemme" og
"Tid til Forandring".

Elith har en handelsuddannelse,
som aldrig er blevet brugt. Som
musiker er han autodidakt.

EMIL DE WAAL, 39 år, København
er trommeslager og kapelmester.
Han har bl.a. været medstifter af
“Bagdad Dagblad”, kapelmester
på “Mr. Nice Guy” og “K.R.O.P.”
på Bellevue Teatret. Til sommer
og efteråret skal han turnere i
Danmark, Europa og USA med
sin trio “Emil De Waal Plus”,
hvor gruppen afslutter med mix
af den kommende live-cd i USA.

Derudover har Emil p.t. samar-
bejde med Kaya Brüel, Randi
Laubek og Fredrik Lundin og er
kapelmester for “Komplet og
Co” med Trine Dyrholm og Jim-
my Jørgensen som solister.
Ved sommerens jazzfestival kan
man bl.a. opleve ham og hans
orkester sammen med den
færøske sangerinde Eivor Pals-
dottir.

Det sidste nye projekt for Emil er
et samarbejde med nogle kinesi-
ske kunstnere, som skal udmun-
de i en turne til Kina i 2007.
Emil De Waal er docent på ryt-
misk konservatorium og medejer
af filmproduktionsselskabet Be-
bopfilm, der snart skal producere
film nummer 2 baseret på "Nyn-
nes Dagbog 2".

ALLAN BO, 62 år, Vallensbæk
Strand er kapelmester og spiller
kontrabas, elbas og piano.

Han har sit eget blu-
es/jazzorkester Allan Bo Band -
hvor han også synger - med 9
medlemmer, som spiller til festi-
valer og i jazzklubber i Skandi-
navien og som har udgivet flere
cd’er. Alle arrangementer er
nyarrangeret p.gr.a. den speciel-
le besætning: 5 blæsere og fuld
rytmegruppe.
Bandet har eksisteret siden 1969.

Allan er også lærebogsforfatter,
IT-rådgiver og lektor på Copen-
hagen Business College og Co-
penhagen University of Enginee-
ring. Derudover har han været
direktør i finanssektoren og i soft-
wareudviklingsvirksomheder.

Allan Bo har arbejdet som havne-
arbejder, undervist i gymnastik
og anatomi.
Han har taget dykkercertifikat
og også taget certifikat i fald-
skærmsudspring.
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dets kvaliteter med. Så møder
man musikere, som siger, at det
vil de ikke være med til, for nu
har de spillet med vibrato i 40 år,
og deres tone skal være sådan,
som de har forfinet den. Men der
kommer alligevel meget ud af
det, når man rydder op.”

Tilbage til det med jernkonstitu-
tionen. Den får Morten Schuldt-
Jensen brug for i fremtiden, for
den er mildt sagt fuld af udfor-
dringer.
Til oktober bliver han korprofes-
sor ved det højt agtede konserva-
torium i Freiburg. Valgt blandt
94 ansøgere, hvoraf 12 allerede
havde professorater andre steder
i Tyskland, da de søgte. Han skal
efterfølge den berømmelige
Hans Michael Beuerle.
”Det er sådan i Tyskland, at man
skal have meget gode forbindel-
ser. Som regel er kandidaterne til
et professorat stillet op på for-
hånd, men man inviterer noget
kanonføde for at legitimere pro-
ceduren. Jeg søgte alligevel og
blev inviteret sammen med otte
andre og blev bedt om at under-
vise en hel dag, alt fra de ele-
mentære AM-studerende, jeg
lavede swing med, til det store
konservatoriekor og to avance-
rede kor, orkester og solist. 14
dage efter sad jeg i lufthavnen
på vej til London for at lave mix
på det Mozarts Requiem, jeg har
indspillet for Naxos med Leipzi-
ger Kammerorchester, da tele-
fonen ringede med besked om,
at jeg var udnævnt.
Det er et fuldt job at være profes-
sor, men man er meget fleksibel i
Tyskland. Jeg skal bygge et kam-
merkor op og lave en korsanger-
uddannelse i Freiburg, men der
er semesterfri perioder, hvor jeg
kan lave kunstnerisk udvik-
lingsarbejde eller forske. De
perioder kommer jeg nu til at
bruge sammen med mine faste

Morten Schuldt-Jensen bliver til
oktober professor i kordirektion
ved konservatoriet i Freiburg, og
han skal også føre en omfattende
koncertvirksomhed med sine
tyske og danske kammerorkestre
og kor. Men først skal han lige
lave Mozart Maraton i Tivoli i
juli.

”Min mor har en jernkonstituti-
on, og den har jeg vist heldigvis
arvet,” siger Morten Schuldt-
Jensen, ”for ellers sad jeg nok
ikke her.”
Her er denne tidlige morgen en
lejlighed i Danmark, for han er
hjemme på besøg fra Leipzig,
som er hans faste bopæl. Foran
ham på bordet ligger et Mozart-
partitur, som er en del af det
bjerg, han skal erobre, før han
kan gå i gang med Tivolis kon-
certsals Mozart Maraton, som
begynder den 7. juli og varer en
uge. Den består af fire koncerter
og en workshop med Leipziger
Kammerorchester, som han har
været kunstnerisk leder for
siden år 2000. Ved hver koncert
spilles både en symfoni, en kla-
verkoncert og et værk med en
sang- eller blæsersolist. Tidlige
værker, sene værker, en hel aften
i dur og en anden aften i mol,
det hele valgt sammen med
kammerorkestrets formand, som
er solofagottist.
”Oprindelig var det Inger Søren-
sen og Erland Kolding Nielsen
fra Det Kongelige Bibliotek, som
foreslog, at vi skulle spille
Mozart i Diamanten i januar,
men da Radiosymfoniorkestret
lavede Mozart præcis samtidig,
endte det med at blive Tivoli i
juli. Jeg glæder mig, men jeg er
også lidt bange. Jeg har en
Mozart Maraton bag mig i Leip-

zig, men det var med andre vær-
ker. Og da det er først er et par
år siden, jeg rigtig begyndte at
beskæftige mig med at dirigere
orkester, er hvert eneste værk
første gang for mig.
Jeg bakser også meget med den
workshop, jeg skal lave, for jeg
vil så gerne lave en form for
interaktiv opførelsespraksis-ma-
skine. Jeg vil vælge nogle musi-
kalske afsnit og spille tre versio-
ner af dem, og jeg vil finde en
eller anden form for overhead-
teknik, så jeg kan vise publikum
noderne og forklare, hvordan en
dirigent kan vælge, hvad han vil
med musikken. Jeg bliver jo så
tit spurgt, hvordan musik kan
lyde så forskelligt? Om Kara-
jans, Harnoncourts og Eliot Gar-
diners musikere har forskellige
noder? Nej, men…
Vi skal f. eks. vise den tilhører,
som er vildmed vibrato, fordi det
er så følelsesfuldt, hvordan det
lyder, når hele orkestret vibrerer.
Det kan være, hun synes, det er
vidunderligt, men andre i salen
vil sige, det ikke er til at holde ud.
Slaget står jo der for tiden. Man
sværger enten til moderne instru-
menter eller til originalinstru-
menter, men man kan jo også
spille på en moderne violin, så
man efterligner originalinstru-
mentet og får de væsentligste af

En oprørsk professor
af Else Cornelius
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sten, som ændrer ens bane.
Uden Steen Pade var jeg blevet i
København, og jeg var ikke
kommet til Leipzig. I Leipzig,
hvor jeg har stødt ind i andre
forhindringer og virkelig har
måttet slås for at få Gewandhaus-
koret fornyet, har jeg mødt per-
soner, som har haft den samme
funktion for mig.
Frans Rasmussen sagde en gang
til mig: ”Du må se at få lært at
sælge sand i Sahara.” Han er
klog, men jeg har måttet indse, at
jeg ikke er god til det. Jeg er god
til at begejstre, fordi jeg er
begejstret selv. Jeg vil finde ud af,
hvad det er, der begejstrer mig,
og jeg vil fortælle andre om det.
Jeg vil lære folk at fiske i musik-
ken selv i stedet for at sidde og
vente på at få fangst. De, der har
evnen til det, bliver måske smit-
tet af begejstringen, men til
gengæld er der andre, der synes,
jeg er så anstrengende.
Der skal nogle atombombe-
sprængninger til en gang imel-
lem, men jeg har efterhånden
lært, at der ikke behøver være en
sprængning om dagen, som det
var tidligere. Der er også meget,
man kan finde, hvis man rydder
op i brokkerne efter sprængnin-
gerne.”
Men hvis du nu havde haft en
lige, strømlinet karriere, ville du
måske ikke vide, hvad man stil-
ler op med en oprørsk student?
”Jeg vil i hvert fald hellere have
en oprørsk student end en, som
forgår i pænhed. Jeg ved af egen
erfaring, hvad der kan komme
ud af det, hvis man kan påmon-
tere raketmotorerne på den stu-
dent, som ikke er lige som alle
de andre. Hvis man kan få dem
til at pege i samme retning.”

I Freiburg hører der også forsk-
ningsmæssige forpligtelser til
Morten Schuldt-Jensens profes-
sorat. Han har en drøm om at
fuldføre den opgave, han satte

ensembler til koncertvirksom-
hed. Da det stod klart, at jeg
skulle væk fra Leipzig, materia-
liserede nogle mennesker sig og
bestemte at lave en slags para-
plyorganisation over de ensem-
bler, jeg er leder af i Tyskland,
Leipzig Kammerorchester,
Mendelssohn Kammerchor og
Gewandhaus Kammerchor, og
i Danmark Sokkelund Sangkor
og det nye Consortium Peber-
holmiae. Plus østeuropæiske
ensembler. Det hele skal hedde
Music for Europe, og organisati-
onen skal arbejde med internati-
onale kontakter. Der bliver ansat
en direktør i Leipzig, som skal
koordinere det hele.”

Morten Schuldt-Jensens vej der-
til, hvor han nu er som 47-årig,
har været kroget og fuld af sten.
Mange, som har mødt ham på
vejen, har betragtet ham som
genial, men andre har kaldt ham
meget besværlig. Sådan har det
været, siden han kom fra Søn-
derjylland som ung student for
at studere musikvidenskab og
idræt på universitetet. Der lærte
han straks noget, han har taget
med sig siden.
”Jeg kom ind påMusikvidenska-
beligt Institut i 1977, midt i tiden
med studenterbesættelserne. Der
gik en Berlinmur ned gennem
instituttet. Jeg var på den borger-
lige side, og institutbestyreren
Niels Krabbe var på den anden.
Jeg var 18 år og garanteret irri-
terende. Jeg skulle skrive opgave
hos ham, og vi så modsat på
alting, men jeg fik denmest loya-
le bedømmelse, jeg kunne have
drømt om. For ham personligt
var det fuldstændig forkert,
hvad jeg skrev, men den storhed,
han viste ved at se det fra min
side, ved at kunne holde skæg
for sig og snot for sig, den er
sjælden. Det er bl.a. hans sans for
at se det bevaringsværdige, jeg
skal bruge der, hvor jeg nu skal

hen. Der vil også være strømnin-
ger i flere retninger, men jeg skal
sige til de studerende: ”Argu-
menter for det, du mener! Over-
bevis mig!”
Det var Musikkonservatoriets
korprofessor Dan Oluf Stenlund,
som fik Morten Schuldt-Jensen
til at gå i gangmed konservatori-
ets musiklederuddannelse. I
1984 oprettede han selv sit Sok-
kelund Sangkor, som hurtigt
blev fænomenalt. Han blev ansat
som docent ved konservatoriet,
og to dage om ugen underviste
han desuden på Musikvidenska-
beligt Institut i korledelse. Men
konservatoriet fik ny rektor,
Steen Pade, som nedlagde den
klassiske koruddannelse, og
efter flere års voldsomme
diskussioner sagde Morten
Schuldt-Jensen sin stilling op.
”Før var det altid Sverige, man
så op til i korverdenen, men vi
var kommet så langt i det dan-
ske kormiljø, da Steen Pade kom
til, at vi bankede svenskerne!
Først havde vi Svend G. Asmus-
sen, som var den store tænker og
arkitekt for Kor 72, og så kom
Dan Oluf Stenlund og byggede
et dynamisk kormiljø op i Dan-
mark. I dag mangler der det til-
skud af vanvittig dygtige semi-
professionelle sangere, vi havde
for ti år siden, og de unge sange-
re mangler den koruddannelse
på højt niveau, som var i topko-
rene den gang. Et helt vækstlag,
en hel generation er ødelagt, og
det er konservatoriets rektor
medskyldig i.
Jeg kunne have vist dig en stribe
ringbind med korrespondancen
mellem Steen Pade og mig, men
jeg har smidt dem ud nu. Jeg har
været så rasende på ham, men i
bakspejlet kan jeg se, at folk,
som har været de største hurdler
i dette liv, kan vise sig at være
ens allierede på et andet plan. I
stedet for at føle sig som offer for
dem, skal man se dem som de
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sig, da han tog protest-orlov fra
konservatoriet i 1997 og satte sig
hjem og ordnede sine tanker.
Han vil sammen med forskere
fra andre videnskabsgrene, som
han har kontakt med, sprog,
fysiologi, fysik, anatomi, datalo-
gi, forsøge at lave en ”orkestersi-
mulator”. Alle, som har prøvet
at stå foran et orkester for første
gang, vil vide, hvad han taler
om:
”Der skal laves noget teknolo-
gisk, som gør det muligt for de

direktionsstuderende at springe
de første, meget ubehagelige og
stressende øvesituationer over.
Så vanvittig mange ting afgøres
i de første halvandet minut, hvis
ikke dirigenten er toptunet og
forberedt. Han skal starte med
Adam og Eva, han har kun tre
dage til at nå resultatet – og han
skal holde musikerne i godt
humør. Jeg har selv følt mig
fuldstændig upåklædt i det
ensemble-psykologiske spil, jeg
blev kastet ud i. Jeg og de men-

nesker, jeg arbejder sammen
med, har forsøgt at søge forsk-
ningsmidler, men både i den
humanistiske og den naturvi-
denskabelige lejr bliver vi mødt
med mistænksomhed. Der er
ikke nogen, der forstår, at tinge-
ne hænger sammen på tværs af
faggrænser.
Det er mit rigtig store ønske at
kunne tage fat på det, men jeg er
selvfølgelig godt klar over, at det
hele skal passes sammen.”

De nordiske kunstnerråd fra
Sverige, Finland, Norge, Island,
Færøerne, Sameland og Dan-
mark er oprørte over, at tanken
om det nordiske samarbejde på
kunst- og kulturområdet tyde-
ligvis ikke længere har de nordi-
ske regeringers bevågenhed.
Det nordiske samarbejde - også
på kulturområdet - har ellers i
en årrække været en væsentlig
inspirationskilde for andre lan-
de i Europa.

De nordiske kunstnerråd, der
repræsenterer de professionelle
kunstnere i Norden, er på et
møde i København i dag enedes
om at udtrykke stor bekymring
for det fremtidige nordiske
samarbejde på kunstområdet. En
embedsmandsgruppe under Nor-
diskMinisterråd har, på opdrag af
de nordiske kulturministre, i løbet
af de sidste par år udarbejdet en
ny struktur for den nordiske
lovgivning om støtte til fælles-
nordiske projekter inden for lit-
teratur, billedkunst, scenekunst
og musik. Under den hidtidige
ordning var samarbejdet båret af
faglig kompetence, dvs. styret af

kunstnere i de respektive fagud-
valg. Den nye ordning, der blev
vedtaget af de nordiske kultur-
ministre i slutningen af 2005, vil
i praksis blive styret af embeds-
mænd, og således tilsidesætte
den kunstneriske faglighed i
udvælgelsen af projekter. Såle-
des vil armslængdeprincippet -
adskillelsen af den bevilgende
og udvælgende myndighed -
som indtil nu har været et
bærende princip i den statslige
kunststøtte i Norden - blive tilsi-
desat.

I løbet af det sidste år har kunst-
nernes faglige repræsentanter
fra hele Norden under gentagne
møder med lovgiverne udtrykt
deres stærke forbehold over for
den nye lovgivning, men kunst-
nernes indvendinger er ikke ble-
vet hørt. Lovgivningen er blevet
gennemført som den fra starten
har været tænkt: uden indflydel-
se fra kunstnerne, og er nu i
færdmed at blive sat i kraft - sta-
dig uden nogen interesse fra lov-
givernes side for kunstnernes
indvendinger. Efter disse ind-
vendinger er ingen af kunstner-

nes organisationer blevet invite-
ret til rådgivende møder.

Repræsentanterne for de Nordi-
ske Kunstnerråd må fra deres
møde i København på det kraf-
tigste protestere imod forløbet af
høringsprocessen omkring om-
lægningen af kunststøttestruktu-
ren. De Nordiske kunstnere og
deres organisationer har ikke
godkendt, haft indflydelse på
eller medvirket til udformnin-
gen. Høringen har været en
pseudoproces, hvor de nordiske
kunstnere blot har skullet levere
et alibi for en i forvejen fastlagt
og forudbestemt plan.

Forløbet virker besynderligt i en
tid, hvor kunstens og kulturens
rolle globalt har større og større
betydning.
Vedtaget af repræsentanter for
Forum Artis (Finland),
KLYS (Sverige)
LISA (Færøerne),
BIL (Island),
Samisk Kunstnerråd,
Norske Billedkunstnere
og Dansk Kunstnerråd.

BH

STOP nedbrydning af det Nordiske
Kultursamarbejde
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ved Peter Ettrup Larsen

Navn: Lars Fjeldmose
Alder: 50 år
Uddannelse: Studier ved Musik-
videnskabeligt Institut 1975-82
Aktuel beskæftigelse: Kapelme-
ster ved Bornholmerrevyen

Hvorfor og hvordan blev du kapel-
mester?
Som barn sang jeg i Radioens
Drengekor, og i 1975 overtog jeg
hvervet som hjælpedirigent og
pianist. Samtidig læste jeg musik-
videnskab på universitetet, og her
mødte jeg en dag Jytte Abild-
strøm.Allerede som12 årig havde
jeg været med i ’Sonja fra Saxo-
gade’, så vi kendte godt hinanden.
Hun spurgte, om jeg kunne tænke
mig at være med i en forestilling
ude på Riddersalen, og det er
siden blevet til 30 års samarbejde,
hvor jeg dels er kapelmester, dels
komponist på 1-3 forestillinger
om året. Derudover har jeg også
været kapelmester og komponist
på bl.a. Tivolirevyen, Hjørringre-
vyen, Sørup Herregård, Gilleleje
Revyen samt fjorten Bornholmer-
revyer på Rønne Teater. Ellers har
jeg bl.a. været kapelmester på Det
Danske Teater, Amagerscenen,
Nørrebros Teater, Det Kgl. Teater,
Skandinavisk Filmkompagni og
Danmarks Radio.

Når du ikke er kapelmester, hvad
laver du så?
Siden 1982 har jeg været musik-
lærer på Busses Skole i Vangede.

Det er en privatskole, hvor ele-
verne har musik fra 0.-9. klasse.
Det betyder, at de store elever har
haft mig gennem hele deres sko-
legang, så vi kan faktisk lave rig-
tig godmusik sammen.
Oprindelig ville jeg have været
elektroingeniør, så det med tek-
nikken har altid trukket. F.eks.
har jeg været med lige fra com-
puterens spæde start, og derfor
har jeg også i dagmit eget studie,
og producerer og skriver rigtig
megenmusik.
En anden nebengeschæft er min
interesse for stumfilm. Den star-
tede ved Odense Filmfestival til-
bage i 1993, hvor jeg spillede i
stumfilmsbiografen. I dag er jeg
i gang med et større projekt
sammen med Palladium Film,
idet jeg skal komponere og ind-
spille ”autentisk” musik til alle
deres gamle stumfilm. Palladi-
um brændte engang i 50’erne, og
da mistede man en kæmpe skat
af gamle stumfilm, men nu har
man så fundet dem rundt om-
kring i verden, og planen er, at de
alle skal udgives på dvd. Vi taler
her om alt fra Carl Th. Dreyer-
film til Fy og Bi.
Endelig er jeg tre gange blevet
kåret som årets revykomponist,
nemlig i 1986, 1989 og 2002, og
fra denne sæson er jeg også ble-
vet direktør for Bornholmerrevy-
en på Rønne Teater.

Hvad er din bedste oplevelse som
kapelmester?
[Tavshed] “Peters Jul”. I 1996

skrev jeg musikken til Amager-
scenens opsætning af ’Peters Jul’,
som blev genopsat med stort
orkester sidste år i Tappehallerne.
Vi havde et fantastisk velspillen-
de orkester, og omkring 40.000
personer var inde og se forestillin-
gen. Den skal op igen til jul, så vi
håber, den bliver ”den nye Nøde-
bo Præstegård”.

Hvad er din værste oplevelse som
kapelmester?
[Endnu længere tavshed.] Engang
skete der det ved en forestilling
på Bornholmerrevyen, at det ene
ben på flyglet pludselig brød
igennem scenen. Jeg måtte derfor
gennemføre resten af forestillin-
gen på skrå. Også på Tivoli Revy-
en har jeg haft en rigtig gyserople-
velse: I 1984 var vi et temmelig
stort orkester, som var placeret
bagest på scenen. Foran os var et
tæppe, så publikum ikke hele
tiden behøvede at se os. På et tids-
punkt skulle der laves et scene-
skift på scenen foran orkestret, så
Lisbet Dahl havde en solosang
helt ude på forscenen – foran for-
tæppet. Det var jo i IT-teknologi-
ens barndom, så min eneste
mulighed for at akkompagnere
hende var en lille tv-monitor. En
aften gik tv’et i sort midt under
sangen, så jeg mistede helt kon-
takten. Jeg måtte derfor læne mig
ud gennem bagtæppet for at kun-
ne høre noget, og selv da kneb
det, fordi resten af orkestret skreg
af grin! Men Lisbet Dahl havde
heldigvis ikke bemærket noget!!!

Hvor ser du dig selv i 2016?
Jeg laver nok stort set det samme
som nu, men måske lidt mere
udviklet. F.eks. har jeg startet kon-
ceptet ’Musical-Impro’, hvor jeg
sammen med to skuespillere op-
fører/komponerer musicals live
på grundlag af publikums input.
Dette koncept kunne måske godt
”oversættes” til større orkester.
Læsmere påwww.fjeldmose.dk
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Da Finn Savery blev medlem af
Dansk Kapelmesterforening, var
Arne Hammelboe formand.
”Han var kongen af foreningen
og havde tegnet den i årevis. De
årlige generalforsamlinger var et
show uden lige, fordi Hammel-
boe var så morsom, sarkastisk og
humoristisk, en virtuos på ord.
Man var De´s. Der var en fin stil i
foreningen. Medlemmerne var
en lille kreds af musikere og diri-
genter for de danseorkestre, der
var så mange af på den tid. Der
manglede en del af de symfoni-
ske dirigenter, og i jazzkredse tal-
te man aldrig om Kapelmester-
foreningen. Ved en af de første
generalforsamlinger, jeg var med
til, kom der en udsending fra
musikerforbundet, som vist ikke
var indbudt, og skabte dårlig
stemning ved at sige, at han ikke
anså de selvbestaltede kapelme-
stre for noget som helst.
Siden har alting jo ændret sig. De
økonomiske muligheder for støt-
te får nu mange til at ønske sig at
blive medlemmer. De unge er
dårligt nok kommet på konser-
vatoriet, før de vil meldes ind,
fordi de får mulighed for at få
hjælp. Det kan man ikke fortæn-
ke dem i. For foreningen følger
der til gengæld forpligtelser med
pengene. I dag er det den, der
holder kurser i direktion, støtter
koncerter og indspilninger, alt
det, som samfundet kunne gøre,
men samfundet skulle også føle
sig forpligtet over for musikken.
Det gør det selvfølgelig til en vis
grad. Jeg har været på finanslo-
ven siden 1980, og det er jeg
kisteglad for. Det er resultatet af

en række entusiastiske politike-
res indsats, at der er sådan en
opbakning bag kunstnernes ind-
sats, også den nicheprægede.”

Finn Savery voksede op i et fro-
digt musikalsk miljø. Forældrene
var musikpædagogerne Sigrid og
Carl M. Savery, som lod deres
børn afprøve alle de musikalske
veje, de havde lyst til, og uddan-
ne sig. Finn ville gerne være endt
med at studere direktion hos
Arne Hammelboe, men da han
søgte om det efter syv år på
Musikkonservatoriet, kom han
ikke ind. Bag sig havde han da
fire år på klaver hos Herman D.
Koppel og tre år på komposition.
Til optagelsesprøven i 1953 spille-
de han både klassisk og jazz.
”Koppel var åben for alt nyt, og
han syntes, jeg skulle spille jazz,
selv om det var usædvanligt. Det
lå i luften på konservatoriet, at
jazzen var usund, at de forskelli-
ge spillemåder ødelagde den
klassiske stil, navnlig for blæser-
ne. Der var ingen steder, jeg kun-
ne være blevet uddannet på
jazzområdet. Jeg havde hørt, at
pianisten Bent Schærff undervi-
ste lidt, og henvendtemig til ham
om at få nogle timer. Da han hav-
de hørt mig spille, sagde han:
”Det går jo fint”, og så fik jeg
nogle af Czernys etuder for, og vi
sås et par gange. Det var det.
I mine yngre dage spillede jeg
klassisk, i Prisma-gruppen, hvor
jeg spillede klaver og marimba,
men siden har jeg som udøvende
spillet rytmisk, og jeg har kompo-
neret til de ensembler, jeg har
haft. Min oktet eksisterer stadig

på papiret, men nu er Niels-Hen-
ning desværre død. Jeg har haft
en trio hele livet, de sidste 20 år
medMadsVinding ogAageTang-
gaard. Vi havde en del koncerter i
80erne, men fordi jeg insisterer på
mit eget repertoire, min egen gen-
nemkomponerede musik, er der
ikke rigtig plads i miljøet til os. Vi
passer bedst hos det tværgående
publikum, vi passer nok bedre på
museerne end i mange af klub-
berne.”
På en cd fra 2004, Insight, kan
man høre trioen og forstå, hvor
Finn Savery er henne Nu. Men
siger man ellers Finn Saverys
navn, svarer folk ”Teenagerlove”.
Sådan er det stadigvæk, 43 år
efter forestillingens premiere på
Det Kongelige. Musikken til
”Teenagerlove” skygger for alt
det andet, Finn Savery har lavet.
”Jeg var taknemmelig for at være
med til den, men den har også
givet misforståelser. Det blev ofte
til, at jeg kun gik den vej, og at jeg
kunne tages til indtægt for resten
af musicalverdenen, som jeg slet
ikke føler mig hjemme i.”
Og ser man på listen over værker
af Finn Savery, kan man følge
hans andre veje. Der står jazzen
side om side med kammermu-
sikken. I øjeblikket, siger han,
skriver han for solofagot. Og
hver dag er han taknemmelig for,
at han har fået lov til at arbejde et
helt liv medmusik.

En alsidig mand
Den 72-årige Finn Savery har været medlem af Dansk Kapelmester-
forening i 25 år. Man sagde De til hinanden, da han kom ind. Meget
har ændret sig siden da.

af Else Cornelius

Finn Savery, fotograferet ved Vesterhavet i
sommersol, af sin datter.
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• Kan man forske i lederskab?
• Og hvad har musikudøvelse
og Handelshøjskolen til fælles?

• Hvordan kan det være
tilfredsstillende at lave musik
i erhvervslivet og ikke kun i
koncertsalen?

Jeg bliver tit spurgt af undrende
kolleger om hvad det egentlig er,
der er så godt ved at lege med
filosoffer fraHandelshøjskolen og
business guys fra det meste af
Europa. Sandheden er - kort og
brutal - at vi i vores fag tager alt
formange aspekter af lederskabet
for givet, og tror på en intuitiv
forståelse af ”Den Gode Leder”,
der bunder alene i partiturfor-
ståelse og nedarvede traditioner
om dirigentrollen, som man ikke
tænker videre over. Uden at kaste
vrag på flere hundrede års
mesterlære (et princip som jeg
sætter meget højt i den rigtige
form) vil jeg hævde at læringsme-
toderne verden over mangler
nogle helt afgørende aspekter, der
kun kan erhverves gennem solide
intellektuelle refleksioner over
begreber som f.eks. magt, inspira-
tion, mellemmenneskelige relati-
oner, motivation og kontrol.

I de sidste tre år har jeg beskæfti-
get mig meget med lederskabets
filosofi – særligt i selskab med en
af landets største kapaciteter på
området, Ole Fogh Kirkeby, der
er professor på Handelshøjsko-
len. Sammen med ham har jeg
udviklet en række koncepter og
en praksis om at bringe musik-
udøvelsens æstetiske performan-
ce i kontakt med lederskabet, og
det er lykkedes os at skabe en hel
del velfungerende workshops og
reflekterende forløb for ledere af
enhver art – systematiseret i

forskningen under Center for
Kunst og Lederskab. Vi har i al
enkelhed opdaget en ny fælles
faglighed, som er frigjort fra pro-
fessionerne, men som karakteri-
serer mennesket bag lederskik-
kelsen. Ideerne er selvfølgelig
først og fremmest bragt i anven-
delse indenfor Handelshøjsko-
lens sfære og det nærmeste miljø
af corporate leadership develop-
ment, men det gør det også
muligt at komme betydeligt tæt-
tere på en beskrivelse af, hvad vi
som kapelmestre egentlig foreta-
ger os, når vi anvender menne-
skelige relationer instrumentelt.

I denne artikel vil jeg forklare
hvilke perspektiver, der åbner sig
og hvilken overraskende inspira-
tion, man som dirigent kan få fra
ledere indenfor andre felter end
musik, og hvorfor filosofi er en
glimrende disciplin for kapelme-
stre. Desuden vil jeg give eksem-
pler på en ny praksis i musik-
udøvelsen, der tager udgangs-
punkt i at klingendemusik – i sig
selv – er en form for viden i
mindst lige så høj grad som et
oplevelsesprodukt, der rettes
mod et publikum.

Jeg er helt klar over at terminolo-
gien i sig selv skaber en distance –
buzzwords som management,
organisationsudvikling, business
leadership etc. er ikke vores sprog
som musikere. Men jeg beder
læseren om i det følgende at se
bagomdenne jargon, som jeg selv
har måttet gøre i begyndelsen af
samarbejdet med Handelshøjsko-
len. Begreberne, der ligger til
grund for de samme sproglige
anglificeringer, er nemlig ret tæt
på vores virkelighed som musi-
kalske lederskikkelser, selv om vi

sjældent sætter ord på.
Jeg interesserer mig især for
begrebet Performance – i ordets
dobbelte betydning: Præstation
og Udøvelse. Musikeren beher-
sker på en helt særligmåde denne
dobbelthed, og for dirigenters
vedkommende er der tilsat ele-
menter af ledelse, som gør os til
rollemodeller for nutidens ledere
og kan tilfredsstille en sulten
søgen efter at forstå, hvordanman
motiverer moderne mennesker.

På Center for Kunst og Leder-
skab dyrker vi begrebslige defini-
tioner intenst. Filosofien lærer os
at tænke kritisk og reflektere over
vedtagne sandheder, herunder
sprogets virkning og ordenes
inddæmmende effekter. Overvej
hvor begrebet ”management”
kommer fra. Det er født af
”manege” og trækkes tilbage til
”manus”, dvs. at metaforen for
manageren er domptøren i mid-
ten af cirkusmanegen, der styrer
hestene rundt i ring med sine
håndbevægelser. Med henblik på
at styre undersåtterne dyrkede
de franske konger denne aktivitet
intenst i de sidste 100 år før revo-
lutionen – og vores forståelse af
begrebet ledelse er dybt rod-
fæstet i denne forestilling, uanset
om vi indrømmer det. Dette gæl-
der selvfølgelig også for dirigen-
ter – vores håndbevægelser er, al
forfinet kultivering til trods, eks-
tremt tæt på berideres kunst. En
tilsvarende undersøgelse af ”lea-
dership” fører os til en oldnor-
disk dobbeltbetydning, som sva-
rer til den nutidige skandinaviske
betydning af ”lede”; at ”gå for-
rest”, og at ”søge”. Dette er en
utrolig vellykket metafor for den
modige kunstner i spidsen for et
ensemble, som sætter sig selv og
musikken på spil, betræder
ukendte områder af egne musi-
kalske forestillinger og samtidig
trækker hele organisationen med

Musik og lederskab
af Peter Hanke
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– ansvarlighed og kreativ kraft
forenes.

Dirigentens vigtigste opgave er
efter min mening af forene
”management” og ”leadership”.
Vi skaber klarhed, præcision, vel-
definerede tilstande af klang,
tempo osv. med vore hænder i
den oprindelige betydning af
management, mens kraft, inspira-
tion, motivation og kunstnerisk
overbevisning er relateret til en
uomgængelig faktor, der handler
om at eksponere sin søgen efter
sandheden om musikken blandt
de uendeligt mange valgmulig-
heder og måder at relatere sig til
de musikere, man har magten
over.

Dirigentundervisning verden over
begynder med management-
delen af kapelmesterens gerning
og holder op når det begynder at
blive rigtigt interessant (og hvis
jeg skal være rigtig grov, er dette
også tilfældet med alt for mange
dirigerede koncerter, der aldrig
kommer til at løfte sig, men hvor
dirigenten desværre hæmmer
musikernes udfoldelse). Leader-
ship kommer med erfaringen - er
vores antagelser. Dette er jo ikke
på nogen måde forkert i sig selv,
men jeg mener at der er store for-
dele forbundet med at begrebslig-
gøre erfaringerne og dele denne
viden mellem musikere, hvilket
ikke er særlig almindeligt, og der-
for forsømmer vi meget vigtige
dele af tilblivelsen af et musikalsk
lederskab.
Thi dette er tabu-områder – vi
diskuterer ikke den slags mellem
dirigenter – enten har man dét
eller også har man det ikke, og
derfor er det ydmygende at indse
at man mangler noget, som der
er en vedtagen sandhed om ikke
kan læres (eller også lader man
som om…).

Denne betragtningsform finder

jeg grundlæggende uacceptabel,
men har først lært at formulere
behovet for en nytænkning
indenfor de sidste ca. tre år (og
jeg indrømmer blankt min egen
deltagelse i den samme mytologi
gennem flere år som underviser
og udøvende dirigent). Andre
brancher diskuterer disse emner
meget indgående, da veludviklet
lederskab er sundt og mere og
mere nødvendigt for organisatio-
ner af enhver art, og derfor har
det vist sig at være en rig kilde til
inspiration for mig og mine
ensembler at møde ledere fra helt
andre fag og professioner, der
refleksivt forholder sig til tilsva-
rende begreber og paradokser.
Ganske vist er mit bidrag til
ledelsesforskningen og iscene-
sætter af workshops med musik
som værktøj blevet en god forret-
ning, der i smal forstand kan
betragtes som konsulentydelser,
men grundlæggende gør jeg det-
te, fordi det er inspirerende for
mig selv og de musikere jeg invi-
terermed. Lederemed nysgerrig-
hed og stimuleret intellekt besid-
der et talent og en sansning, der
er tættere på vores virkelighed,
end jeg nogensinde havde fore-
stillet mig, da jeg begyndte denne
udforskning.

At en erfaren leder – uden musi-
kalsk træning, vel atmærke – kan
lære at dirigere et ensemble gan-
ske habilt i løbet af en halv time,

er noget af en åbenbaring, og
giver anledning til dybe overve-
jelser om hvilke omveje, vores
samfundsstrukturer insisterer på
i medmenneskelig erfaringsover-
førsel. Pointen er, at vi kan åbne
os for en anden gensidig inspi-
ration end vi er vant til i et
genneminstitutionaliseret skan-
dinavisk samfund, hvor alle
søger deres rette hylde. Paral-
lellen er her renæssancemenne-
skets spændvidde, hvor ethvert
talent er relevant at stimulere.

Interessant nok er der ved at vok-
se en forståelse frem blandt
andre musikere, jeg har berøring
med i England, Holland, Sverige
og Tyskland om at vi i højere
grad end før må reflektere over
hvordan vi påvirker de menne-
sker, vi har indflydelse på og
hvilke normer og performance
etik, der indbygges i arbejdet
som musikalsk leder. Det kan
ganske enkelt høres på det klin-
gende resultat, og selve den
inspiration og musikalske kraft,
vi bestandig ønsker at maksime-
re, næres på særdeles interessan-
te måder, hvis man kan udvikle
balancen mellem den man Er og
det man Gør.

Min sidste nylige erfaring som
leder af en masterclass i marts for
kordirigenter i Ljubljana vendte
spejlet rundt og gav de unge
talenter noget helt nyt med hjem.
Kraft, karisma, præsens og for-
ventning til ens performance kan
trænes. Det traditionelle årelange
fokus på teknisk raffinering af
håndbevægelser spiller en langt
mindre rolle, end vi forestiller os.

Hvis du vil videre:
www.exart.org
Exart Performances
www.cbs.dk/cal
Center for Kunst og Lederskab
www.bramstrup.dk
Bramstrup PerformingArts
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I Sæby har de Sæbygarden, og
her startede Randi Kruse Vester-
gaardmed at spille klarinet for ca.
15 år siden. Men det var ikke kun
musikken, der havde tag i Randi.
Efterhånden tog lysten til at løse
komplicerede regnestykker også
til, så efter studentereksamen tog
hun til Århus, hvor hun uddan-
nede sig til diplom-ingeniør, og
efter yderligere et par studieår på
DTU i Lundtofte, kunne Randi så
kalde sig civilingeniør.

Selvom klarinetten havde været
gemt væk under det meste af stu-
dietiden, kom den dog frem igen,
og efter en periode i Roskilde
Harmoniorkester, gik turen til
Københavns Politiorkester, hvor
Randi i dag spiller hver mandag
aften under Peder Kragerups
kyndige vejledning.

’Kyndig vejledning’ er imidlertid
også noget, Randi er rigtig god til,
for umiddelbart efter uddannel-
sen til civilingeniør, blev hun sid-
ste år ansat hos ingeniørfirmaet
NIRAS, og som sin første opgave
blev hun sendt til DR-byen ude i
Ørestaden, hvor hun fik en del af
ansvaret for betonkonstruktionen
i den nye koncertsal!

Byggeriet er ikke stort, det er
KÆMPE stort. Der er nemlig ikke
alene tale om én koncertsal, der er
tale om ikke mindre end fire sale
samt en kæmpe foyer. Alt i alt er
byggeriet på 26.000 m2 fordelt på
200 rum, på 7 etager. Det hele fyl-
der 100 m i længden, 60 m i bred-
den, og 45 m i højden. Til sam-
menligning er Rundetårn 34 m
højt.

En solbeskinnet forårsdag sidst i
april mødte ”Deres udsendte”
derfor op på denne enorme byg-
geplads i DR-byen, for at få en
snak om, hvordan det lige er,
man bygger en koncertsal, og det
viste sig hurtigt, at Randi Kruse
Vestergaard ikke alene ved noget
om betonkonstruktioner, hun er
også en glimrende guide.

Nederst i bygningen vil der være
tre ”små” koncertsale: Orkester-
salen med plads til 500 publi-
kummer vil være RUOs primære
sal. Korsalen med plads til 200
publikummer vil være det pri-
mære tilholdssted for DR Radio-
koret, mens Rytmesalen vil blive
DR Big Bands primære sal. Oven-
på disse sale har man så publi-
kumsfoyeren, hvor man på det
2000 m2 åbne areal får mulighed

for at opstille adskillige scener og
placere op til 400 siddepladser på
rækker. Der bliver også lige plads
til en kæmpe restaurant.

Selve koncertsalen, der skal være
Radiosymfoniorkestrets primære
sal, får 1800 faste pladser. Efter
inspiration fra Karajans berømte
sal i Berlin er scenen placeret
midt i rummet, med publikum
på alle sider. Det interessante er
imidlertid, at salen så at sige
”svæver” over publikumsfoye-
ren, hvor den som en kæmpe
kogle kun hviler på de tre trappe-
tårne, der fører publikum fra foy-
eren op til koncertsalen. På yder-
siden vil betonen blive beklædt
med nogle ”skaller”, der også er
af beton, men som rent visuelt vil
forstærke indtrykket af en kogle.
Siden august sidste år har Randi
derfor brugt en stor del af sin
arbejdstid på f.eks. at beregne
betonens bæreevne og armerin-

En koncertsal bliver til
af Peter Ettrup Larsen

1. Randi Kruse Vestergaard ved bordet,
hvor det hele beregnes

2. Akustikernes model i 1:10 3. Salen bygges op

4. Randi Kruse Vestergaard på dirigentens
kommende plads
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gens udformning, så bæreevne
og visuel vægtløshed kommer til
at gå op i en højere enhed.
Udenom alt dette bliver bygnin-
gen så at sige ”indpakket” i en
stor blå firkant. Der er tale om et
vævet materiale, somman delvist
vil kunne se igennem. Derfor vil
man så at sige gennem facaden
kunne fornemme den unikke
”svævende” kæmpekogle, hvil-
ket vil give et ganske specielt tre-
dimensionalt indtryk. Den store
blå facadeflade vil desuden om
aftenen kunne bruges som en
slags gigantisk storskærm, hvor
DR f.eks. vil kunne projicere bille-
der fra de begivenheder, der fin-
der sted samtidig inde i salen.

Selvom bygningen på afstand lig-
ner en stor blå firkant, er indtryk-
ket alt andet end firkantet, så
snartman kommer indenfor. Inde
i selve koncertsalen er det nemlig
de skæve vinkler, der kommer til

at danne hovedindtrykket. Øn-
sket om asymmetri har været så
udtalt hos bygningens arkitekt,
franskmanden Jean Nouvel, at
selv orglet, vil blive udstyret med
”faked pipes”, der kommer til at
sidde på skrå på orglets front.

Selvfølgelig er Randi ikke alene
om hele ansvaret, så pga. bygge-
riets størrelse har man valgt at
samle alle byggeprocessens for-
skellige funktioner på selve byg-
gepladsen. Det betyder, at arki-
tekterne, der tegner bygningen
og dens indhold sidder ”side om
side”med ingeniørerne, der reali-
serer og beregner arkitekternes
tegninger. I samme hus har man
også entreprenøren, der står for
selve udførelsen af arbejdet, og
bygherren, der koordinerer det
hele. Akustikerne er der også, for
akustikken er naturligvis et kapi-
tel for sig. Akustikerne har bl.a.
lavet en tro kopi af koncertsalen i

størrelsesforholdet 1:10, og her
har de så lavet alle mulige (- og
umulige) forsøg. Desuden er
vægbeklædningen i alle husets
sale konstrueret, så de vil kunne
tilpasses forskellige akustiske
behov.

Et så gigantisk byggeri kræver
naturligvis en anseelig arbejds-
styrke, så i perioder har man
været helt oppe på 1700 personer.
Selv, når der sådan er tryk på, er
det imidlertid Randis primære
opgave, at beregne betonkon-
struktionen, så alt bliver lavet på
den rigtigemåde,men så er det jo
betryggende, at hun er vant til at
holde klarinetten lige i munden!

Har I lyst til at følge lidt med i
byggeriet, kan dette lade sig gøre
på nettet, idet DR har opstillet et
web-cam, som sender live fra
DRbyen. Adressen er: www.dr.dk/
DRBYEN/drbyen_webcam2.htm

5. Den blå dug kan hæves, så kontorerne får mere lys 6. Publikumstribunerne bygges op 7. Koglen i sin blå kasse

8. Husets ydre fremstår med elefanthud-look 9. Koncertsalen udefra med metroen i forgrunden 10. Rulletrapper fører publikum fra foyer til
koncertsal
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KABEL-TV-
vederlag for 2005
Kontrakter skal sendes til
kassereren inden 20/8

Dirigenter og kapelmestre, som
har medvirket i TV-produktio-
ner eller -transmissioner i 2005,
skal indsende kontrakter til kas-

Dansk Kunstnerråd, som samler
de professionelle kunstneres
organisationer i Danmark, har
med interesse fulgt regeringens
medieudspil.

Det er glædeligt at forliget har til
hensigt at fremme en fortsat
kraftfuld og bred public service
virksomhed i Danmark, og vi
har med tilfredshed noteret, at
der lægges op til en styrkelse af
dansk dramaproduktion og en
øgning af omfanget af kultur-
programmer. Musikken nævnes
eksplicit i oplægget, og vi vil
foreslå at man ligeledes noterer
behovet på områder som arki-
tektur, billedkunst, kunsthånd-
værk, scenekunst og litteratur.

Det er også positivt at DR og
TV2 fortsat deltager i dansk
filmproduktion.

Når det gælder sikringen af ret-
tighedshaverne - såvel ophavs-
ret som følgeret - foreslår rege-
ringen, at udgangspunktet for
beregningerne af rettighedsmid-
lerne skal være det faktiske antal
seere og lyttere - og ikke som nu
udbuddet. Et sådant princip vil

betyde en omfordeling af midler-
ne til fordel for de kunstnere,
som er populære i forvejen, mens
mere ukendte og/eller "smalle"
kunstnere mister muligheder.
Dette forslag vil medføre en øko-
nomisk skævvridning, der ikke
tager højde for at det kunstneri-
ske arbejdes værdi ikke kan
måles alene på dets udbredelse.
Forslaget bør fjernes.

Et andet kritisabelt punkt i
udspillet er forslaget om at hele
7 af 9 medlemmer af DRs besty-
relse skal udpeges af Kulturmi-
nisteren, godt nok efter tilslut-
ning fra partierne bag medieaf-
talen og Folketingets Kulturud-
valg. Det betyder imidlertid at
et smalt flertal kan dominere
landets eneste egentlige public
service station. Det er dybt pro-
blematisk, da DR netop skal
være uafhængig - også af den
siddende regering.

Det må derfor sikres, at der er
bred folkelig og politisk enighed
om DRs bestyrelse, selvom dets
medlemmer som foreslået bør
have relevante professionelle
kvalifikationer.

Den,
som bliver stenrig,
bliver ofte også

stenhård
August von Kotzebue

sereren for at få andel i årets
Kabel-TV-midler.

Genudsendelser af tidligere pro-
duktioner skal dokumenteres
gennem udbetalingsbilag fra DR
eller andre selskaber.

Husk at Danmarks Radio altid
bruger kode 03 for kapelmestre
og dirigenter.

Hvis man ved frikøbskontrakter
(RSO, RUOm.fl.) kan dokumen-
tere, at der har været genudsen-
delser i 2005, vil man kunne
opnå Kabel-TV-penge ved at
sende originalkontrakten.

Fordelingen til rettighedshaverne
finder sted i september måned.

Kasserer Peder Kragerup

Udtalelse i anledning af
forhandlingerne om et medieforlig
2007-2010

Generelt mener vi, at der bør
være en bred debat i samfundet
om programvirksomheden i DR
og TV2, hvor bl.a. indholdsska-
berne har mulighed for at kom-
me til orde. Vi vil derfor foreslå,
at man genopretter et Public Ser-
vice Råd, og at det denne gang
sikres at kunstnerorganisatio-
nerne er repræsenteret sammen
med andre interesseområder.

Det ville også være naturligt at
tildele dette Råd opgaven at
vurdere opfyldelsen af Public
Service kontrakterne og Public
Service Fondens ansøgninger, i
stedet for at koncentrere yderli-
gere funktioner hos det i forve-
jen indflydelsesrige Radio- og
TV-Nævnet.

Dansk Kunstnerråd d. 23. maj 2006

Dansk Kunstnerråd, Borgergade
111, 1300 Kbh K, tlf. 35384401,
dkr@dansk-kunstnerraad.dk
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I weekenden 3-5. marts havde jeg
fornøjelsen af at deltage i min
første Opera Europa konference.
Den fandt sted i Cardiff, med
Welsh National Opera (WNO)
som værter. Opera Europa er en
sammenslutning af knap 100
europæiske operakompagnier, en
organisation, der skaber et ideelt
netværk for operachefer, marke-
tingfolk og tekniske chefer. Jeg
deltog dels i de officielle sessions,
hvor jeg bl.a. var deltager i panelet
ved diskussionen om kompagni-
ernes forhold til deres publikum,
og dels i demange kaffepauser og
receptioner, hvorman for alvor får
talt med kollegerne om stort og
småt. WNO er et kompagni, der
ganske vist er en del større end
Den Jyske Opera, men som har
mange lighedspunktermed os, da
de også har et ”lånt” hjemsted i en
ny, fremragendemultihal i Cardiff
og turnerer med deres forestillin-
ger iWales og England.
Fredag aften kunne vi på WNO
opleve Richard Wagners Den fly-
vende hollænder i en ny opsætning
med ingen ringere end Bryn Ter-
fel i titelrollen, en begivenhed, jeg
virkelig havde set frem til. Men
som endte med et blive et skole-
eksempel på, hvad der kan drive
operagenren og den klassiske
musik i den evige forglemmelse.
Dirigenten smed fortøjningerne
med en ouverture, der var præget
af presset klang, intetsigende fra-
seringer og så ringe intonation, at
jeg med mine tåspidser havde
fået pressetmærker i det nye gulv
under min stol. Jeg hankede op i
min ukuelige optimisme og håbe-
de, at dramaet på scenen hurtigt
ville få mig til at glemme horn-
gruppens skyhøje knækrate. Men

ak. På scenen var en hæslig, grå
tingest, der forestillede stævnet
på et skib, og på skibets sider var
projektioner af alskens billeder,
muligvis maskinrum fra skibe. Et
scenebillede, der forblev det sam-
me hele aftenen.
Styrmanden og Daland sang for
så vidt udmærket, men stod/lå
fuldstændig stille, og hvis der var
tænkt over personinstruktionen
var det ligegyldigt, for det var så
mørkt på scenen, at man intet
kunne se. Måske fair nok, det er
en stormfuld nat.
Endelig oprandt Hollænderens
første scene, et mesterværk i psy-
kologisk musikdrama om men-
neskets lidenskab, skæbne og
angst. Terfel lød vidunderligt,
helt som forventet. Men han stod
helt stille, uden udtryk i ansigtet,
med siden til publikum. Og der
var intet dramatisk eller æstetisk
udtryk på scenen, kun en evigt
larmende køren frem og tilbage
med nogle vægge på skinner.
Koret så frygteligt ud i nogle lat-
terlige rumdragter (?) og Grease-
inspireredeminiskørter, men sang
glimrende. Selv en fuldstændig
irrelevant gruppevoldtægtscene
kunne ikke ophidse nogen, da det
hverken var farligt, stødende
endsige erotisk. Senta og Erik må
jeg hellere forbigå i tavshed, hvis
jeg skal undgå injuriesager. Kun
en slæbebåd kunne få denne hol-
lænder i havn.
Vi taler ofte om, at man i operaen
kan opleve ægte følelser, liden-
skab og drama. Her oplevede
man intet, andet end en hæslig
scenografi i evigt mørke tilsat
uengageret, intetsigende vandren
rundt på scenen ogmed få undta-
gelser kedeligt udført musik. Ikke
en gang Rossinis rammende citat :
Wagners musik består af nogle subli-
me øjeblikke og mange kedelige halve
timer var dækkende for aftenens
forløb. Ingen virkeligt sublime
øjeblikke. Til gengæld havde man

valgt at spille operaen uden pau-
ser mellem de 3 akter, så vi måtte
lide i 2 1/2 time uafbrudt. Jeg
håber ikke, der var nogen første-
gangs operagængere i salen, for så
er de sjæle tabte for evigt! Sjæl-
dent har et (eller var det 3?) glas
rødvin smagt bedre end efter den
usædvanligt korte applaus ved
tæppefald.
Derfor var det helt til grin, at vi
operachefer om lørdagen fortsatte
diskussionen om formidling og
markedsføring af opera. At vi
som vanligt kritiserede medierne
for at undervurdere kunstnerisk
stof, TV for ikke at sende klassisk
musik, marketingfolkene for ikke
at sælge varen godt nok.
Hvem kan fortænke folk i at væl-
ge operaen fra, hvis vi ikke tager
os sammen og leverer bedre fore-
stillinger, hvor lidenskaben, følel-
serne og dramaet virkelig kom-
mer ud over rampen? Og hvor
det musikalske budskab er hel-
støbt, kompromisløst og berusen-
de? Hvem tror vi egentlig vi er, at
vi tager gas på publikum på den
måde?
Efter denne konference føler jeg
mere end nogensinde trang til at
være med til at producere ved-
kommende forestillinger og diri-
gere fængende koncerter. Jeg ved,
hvor vidunderligt det er, når det
lykkes. Lad os se kritisk på, om
det også er vores egen skyld, at
folk vælger TV en fredag aften.
Det burde jeg måske have gjort i
Cardiff.

Den gabende
hollænder
af Giordano Bellincampi, Operachef
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juli. I det lunefulde danske sommervejr gennemfør-
te vi tre eftermiddagskoncerter, hvor godt en snes
af vore jazzkapelmestre var gået sammen om for-
skellige genremæssige konstellationer: en Modern
Session, en Swing Session og en Open Mind Sessi-
on. Herudover spillede Modern Sessiongruppen en
koncert 4 dage senere ved Århus Internationale
Jazzfestival, også i Kapelmesterforeningens regi.

Samarbejdet med Copenhagen Jazzfestival fortsæt-
ter denne sommer, hvor der igen vil blive tre kon-
certer på Nytorv: en Swing Session, en Open Mind
Session og som noget nyt i år en Crossover Session
med The Orchestra v. Lars Møller og Athelas
Ensemblet v. Casper Schreiber.

Årets Django d´Or Jazzpris med titlen ”Bandleader
of Excellence” gik til vores grand old man indenfor
dansk big band jazz, orkesterlederen Ib Glinde-
mann, som fik prisen overrakt ved en Swinging
Europe-koncert i Odense i april måned. Formanden
ønskede tillykke med den velfortjente pris.

Den 25. april 2005, få dage før vor sidste generalfor-
samling døde vores tidligere formand Arne Ham-
melboe, 88 år gammel. I knap 35 år var han forenin-
gens lidenskabelige formand. Og hele livet igen-
nem samtidig en dybt passioneret musiker. For-
manden har selv studeret tre år hos Arne Hammel-
boe, og han kom til at sætte megen pris på det kom-
plicerede menneske han også var.

Finn Ziegler døde få uger efter sin 70 års fødsels-
dag. En sand kunstner var han. På alle livets områ-
der. Vellidt, ja elsket af de fleste. Sine venners ven
og sit publikums ven. Han er savnet! Som Erik
Moseholm skriver i sine mindeord: En musiker af
de helt store.

TomWilke, kapelmester, pianist og komponist døde
d. 8. januar i år, 66 år gammel. Han var en yndet
musiker og akkompagnatør hvis liv blev besværlig-
gjort efter en ulykke, der medførte store smerter
resten af livet. Han tilbragte sine sidste år i Thailand,
hvor varmen lindrede smerterne en smule. Tom
Wilke døde af kræft på Phuket og er begravet dér.

Mindeord om disse tre kapelmestre kan man læse i
bladet ”Kapelmesteren”.

Kapelmester Poul Akerø døde den 8. april 2006, 86
år gammel. En af de sidste musikere fra de gamle
dage, hvorman ikke kunne klare sigmedmindre, at
man spillede mindst to instrumenter. I 1930´erne

REFERAT fra generalforsamling

År 2006, den 18. april kl. 16.00 afholdtes ordinær
generalforsamling i det ny operahus på Holmen
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Aflæggelse af regnskab (bilag)
4. Fastsættelse af indskud og kontingent (bestyrel-
sen foreslog uændret halvårligt kontingent kr.
800,00 og indskud kr. 500,00)

5. Valg af formand – Frans Rasmussen var villig
til genvalg

6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt indkomne forslag fra medlemmer
9. Eventuelt

Formanden, kapelmester Frans Rasmussen bød
velkommen. Formanden oplyste, at der var mødt
30 medlemmer op, hvilket var en flot deltagelse.

Ad dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent
Formanden foreslog advokat Pernille Backhausen
som dirigent. Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
opfyldte betingelserne i foreningens love såvel med
hensyn til indkaldelse som til dagsorden. Dirigen-
ten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse
af årsberetning.

Ad dagsordenens pkt. 2 – Årsberetning
Formanden oplyste, at foreningen i dag har 162
medlemmer og har siden sidste generalforsamling
haft en tilgang på 9 nye medlemmer.

Af større fødselsdage nævnte formanden, at Bent
Axen er fyldt 80 år og Max Leth 85 år. Ligesom han
fremhævede et enkelt medlemsjubilæum, nemlig
Finn Savery, der har været medlem af foreningen i
25 år.

Formanden fortsatte:
Ved Peter Ernst Lassens pensionering som kunstne-
risk leder for Den Kgl. Livgardes Musikkorps er
Henrik Vagn Christensen udpeget til at overtage
hvervet. Således har vi fortsat markante navne, der
borger for kvalitet indenfor militærmusikken.

Ved sommerens Copenhagen Jazzfestival havde
foreningen for andet år stillet den store udendørs
scene på Nytorv til rådighed den første weekend i
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fandt man ham over hele landet spillende på sin
violin under middagene og senere sin tenorsax til
dansen. Han var i mange år at se og høre i Teddy
Petersens orkester. Men dér, hvor hans virke var
mest markant, var som dirigent og kapelmester for
det nu hedengangne Tivolis Harmoniorkester. Poul
Akerø var også aktiv i Kapelmesterforeningens
bestyrelse og nød så stor en respekt hos konservato-
riets dirigentprofessor Arne Hammelboe, at han
blev underviser for musiklederne på DKDM.

Der blev holdt et øjebliks stilhed for de fire kolleger.

Den 21. december kl. 17 var medlemmerne med
nærmeste familie inviteret til komsammen på Hof-
teatret for på denne måde at fejre foreningens 68.
fødselsdag. Arrangementet startede med en medri-
vende opførelse af Stravinsky´s ”Historien om en
soldat” dirigeret af Guy Feder, som var kommet den
lange vej fra Tel Aviv til København for at underhol-
de de fremmødte. Ensemblet var Storstrøms Kam-
merensemble, og den stærke fortæller var operasan-
ger og skuespiller Carl Christian Rasmussen.

Dansk Kapelmesterforening uddelte her tre legater:
Arne Hammelboes Uddannelseslegat på 10.000 kr.
blev givet til den unge Christian Kluxen, endnu ikke
medlem af foreningen, men meget lovende. Samme
legat på 10.000 kr. blev givet til medlem af forenin-
gen Niels Søren Hansen for ”…hans aldrig svigten-
de lyst til at meddele sig musikalsk…”. Emil Ree-
sensMindelegat på 50.000 kr. blev givet til en af pio-
nérerne, en af de store inden for det danske musik-
liv: Erik Moseholm, som efterfølgende takkede med
en stærkt personlig tale om Emil Reesen og hans
betydning.

Grethe Kolbes violin har det været en glæde at kun-
ne låne ud til et lovende talent. Den har nu skiftet
låner. Det var meget besværligt at få vristet dette
dejlige instrument fra den forrige, men det lykke-
des. Et 12-årigt stortalent ved navn KernWesterberg
fra Århus har herefter fået violinen til låns de næste
fire år.

I oktober måned 2005 var der dirigentkursus i Khar-
kov, Ukraine. 10 foreningsmedlemmer, formanden
samt en tekniker fik en meget spændende uge i
Ukraine. Det var to år siden foreningen sidst var der.
Orkesteret var et andet, yngre ogmere engageret, og
byen virkede næsten ny. Der er absolut optimisme
at spore i landet. Kurset henvendte sig til alle, og fel-
tet var bredt. Nogle meget trænede dirigenter og
nogle absolut ikke trænede. Men alle fremragende

musikere med en vilje til at afprøve, lytte, tage imod
kritik, give kritik og udvikle sig. Formanden kender
ikke mange steder på kloden, hvor man har en
sådan tillid til hinanden inden for vores felt, som her
i landet. Ret unikt!

Der er god grund til at tage til Ukraine. Det er stadig
voldsomt meget billigere at betale for praktikken
der end herhjemme, og vi er særdeles velkomne.

Når bestyrelsen diskuterer fremtidige kurser og lig-
nende kan det mærkes, at der mangler input fra
medlemmerne. Det ville være dejligt med flere
inputs.

De militære musikkorps virker optimistiske med
hensyn til fremtiden. Det anes, at forsvaret er
begyndt at forstå, hvilken fantastisk værdi der lig-
ger i musik: Musik kan vinde freden.

Den nye musiklederuddannelse på DKDM er snart
et år gammel, og formanden er sikker på at der er fat
i det rigtigemed den. Det er erfarne lærere, der tager
sig af dagligdagen og en meget engageret ny diri-
gentprofessor, Giancarlo Andretta, der giver pustet
fra det store…

Samarbejdet mellem Dansk Kapelmesterforening
og Det Kongelige Teater med hensyn til unge diri-
genter fungerer meget fint. Det kan konstateres, at
flere af dem har fundet varige og særdeles givtige
opgaver i det nye hus.

”Onsdagskoncerterne” som er et samarbejde mel-
lem WoCo og DKDM har fået sin professionelle
pendant, idet formanden er blevet kunstnerisk
ansvarlig for ca. 30 koncerter i København på årsba-
sis. Han forventer at bruge foreningens unge diri-
genter til størstedelen af disse.

Sammenslutningen Choral Denmark (kordirigenter,
korsangere, amatører somprofessionelle), organister,
komponister, musikforlæggere, CD-producenter
m.fl. har af den internationale korsammenslutning
IFCM fået tildelt arrangementet af det 3-årlige inter-
nationale korsymposium 2008. Det betyder, at ca.
2.000 kordirigenter og 1.000 korsangere i dagene 19-
26. juli 2008 med den nye opera på Holmen som
hjemsted vil være sammen om seminarer, foredrag
og korkoncerter. En række af verdens allerbedste kor
vil blive inviteret til at give koncerter på Operaen, i
Tivoli og i alle Københavns City-kirker samt andre
koncertsteder. Det bliver 8 dage, hvor København vil
syde af kormusik fra alle egne af jordkloden.
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Fællesrådet for Udøvende Kunstneres arbejde har i
det forløbne år igen været præget af uenighed mel-
lem de 3 store forbund på en lang række områder.
Det har bl.a. resulteret i, at der nu er rejst en vold-
giftssag med Dansk Artist Forbund på den ene side
og Solistforeningen på den anden side omden frem-
tidige fordeling af båndkopi-midlerne. Denne sag
vedrører ikke direkte Kapelmesterforeningen, men
det er en kedelig udvikling, at de udøvende kunst-
nere ikke kan tale med én stemme udadtil i disse
tider, hvor rettighedsmidlerne er under stærkt poli-
tisk pres. Kapelmesterforeningen vil i den kommen-
de tid sammen med de øvrige små foreninger arbej-
de for en større fællesskabsfølelse mellem alle
udøvende kunstnere. Der er brug for Fællesrådet
også som et debatforum, hvor vi kan indhente vigtig
viden, som kun de store forbund sidder inde med.

For første gang i Conductors Guild’s historie er der
kommet et internationalt medlem i bestyrelsen,
nemlig Peter Ettrup Larsen. Før nu har man ikke
tænkt i internationale baner. Første landvinding har
været, at alle medlemmer af Dansk Kapelmesterfor-
ening hele det næste år vil være fuldgyldige med-
lemmer af Conductors Guild. Medlemskabet giver
fuld adgang til alle Conductors Guild’s tilbud og
aktiviteter og betyder samtidig, at man jævnligt vil
modtage informationer om bl.a. dirigentkurser, diri-
gentkonkurrencer og ledige stillinger foruden at
man vil modtage elektroniske udgaver af Conduc-
tors Guild’s forskellige publikationer som f.eks.
”Podium Notes” og ”Journal of the Conductors
Guild”. Det ser ud til, at der vil komme en
dansk/nordisk vinkel på kongressen i Toronto i
januar næste år, hvilket aldrig tidligere har været
tilfældet. Så snart alt er faldet på plads bliver Kapel-
mesterforeningensmedlemmer naturligvis informe-
ret via bladet.

På rettighedsområdet har det forløbne år været
præget af de varslede ændringer af ophavsretsloven,
hvor specielt Blankmedieordningen, såfremt den
ikke tager højde for den teknologiske udvikling, vil
få beskåret sine indtægter væsentligt. Der vil således
blive færre midler til at producere det indhold af
kunst, viden og underholdning, som er en forudsæt-
ning for, at der også i fremtiden vil være noget at
kopiere med den ny teknologi. Kapelmesterforenin-
gen deltog i sommer sammen med de øvrige kunst-
nerorganisationer i en indsamling af underskrifter –
for foreningens vedkommende med et meget flot
resultat – og disse blev afleveret i Kulturministeriet.
Desværre, må vi konstatere, uden den store effekt på
det endelige lovforslag, der nu er kommet.

Foreningens indtægter fra Copy-Dan/Båndkopi er
således stadig faldende, og de er i år blevet anvendt
på 7 projekter, hvor kapelmestre og komponister
har ydet væsentlige og nyskabende bidrag til dansk
musik. Midlerne fra AVU-Kopier ligger på samme
niveau som året før. De anvendes fortrinsvis til bog-
og nodeudgivelser. På Kabel-TV er der tale om en
væsentlig stigning og foreningen har således i 2005
kunnet udbetale individuelle vederlag til 35 danske
og udenlandske rettighedshavere.

Samme gode udvikling kan vi konstatere for udlod-
ningen af Gramex-midler, som udgør foreningens
største indtægt fra de kollektive rettighedsmidler.
At dømme efter de mange ansøgninger om støtte
fra disse midler er der særdeles stor aktivitet og kre-
ativitet blandt danske dirigenter og kapelmestre i
disse år. Bestyrelsen har behandlet 100 ansøgninger
om støtte til koncerter, musikteater, festivaler, tur-
néer, indspilninger og videreuddannelse indenfor
de mange genrer, hvor foreningens medlemmer er
repræsenteret. Der er bevilget støtte til 83 formål.
Heri er medregnet Malko 2005, Django d´Or-Prisen,
Bandleaders Sessions, fødselsdagskoncerten på
Hofteatret og dirigentkurset i Ukraine.

Ved alle projekter, der har modtaget støtte, er penge-
ne bevilget til fordel for professionelle eller vordende
dirigenter og kapelmestre.

Projektstøtte til levende fremførelse: 59 projekter;
1.190.052 kr.

Fonogramstøtte: 12 CD-produktioner; 240.500 kr.

Støtte til uddannelse: 12 formål; 289.960 kr.

Samlet: 83 projekter og formål; 1.720.512 kr.

Formanden udtrykte sin tak til bestyrelsen, til revi-
sor Bjarne Hansen og til dirigent Pernille Backhau-
sen og afsluttede således sin beretning.

Dirigenten tilkendegav, at der var mulighed for
kommentarer og spørgsmål til formandens beret-
ning eller generelt, ligesom dirigenten understrege-
de, at det var bestyrelsens store ønske, at generalfor-
samlingen - som det var naturligt - blev brugt til at
udveksle synspunkter og idéer til foreningens virke.

Niels Borksand foreslog, at der blev afholdt et kur-
sus med den ungarske kapelmester Tamás Vetö,
hvilket bestyrelsen noterede sig.
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Jørgen Svare henviste til en bredere drøftelse inden
generalforsamlingen, at det var en god idé med
rundvisningen i det ny operahus, og at det ville
være en god idé at lægge generalforsamlingen sam-
menmed en lille forestilling og/eller spisning.

Jean Zederkopf udtrykte sin tilfredshed med besty-
relsens indsats og roste foreningen for at udføre et
godt stykke arbejde, hvilket der blev nikket til flere
steder!

Der var også ros til imødekommenheden ved
ansøgningerne om Gramex-midler. Peder Kragerup
mindede om, at det var nemt at være imødekom-
mende, når der var en god balance mellem ansøg-
ningernes mængde og de penge, der var at dele ud.
Der var gode idéer og kreativitet i ansøgningerne,
men der kunne komme tider, hvor midlerne blev
mindre, og der derfor ikke kunne være den samme
imødekommenhed.

Da debatten var afsluttet, gik man over til næste
punkt på dagsordenen.

Ad dagsordenens pkt. 3 – Regnskabsaflæggelse
Dirigenten henviste til, at regnskaberne var udsendt
sammen med indkaldelsen og spurgte, om der var
spørgsmål til regnskaberne. Dette var ikke tilfældet,
hvorefter disse kunne anses for godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 4 - Fastlæggelse af ind-
skud og kontingent
Dirigenten henviste til, at bestyrelsen foreslog

uændret halvårligt kontingent kr. 800,00 og ind-
skud kr. 500,00. Dette godkendtes énstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Valg af formand
Genvalg af Frans Rasmussen blev godkendt med
akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 6 - Valg af 2 suppleanter
Som suppleanter godkendtes genvalg af Mike
Cholewa og Stig Christensenmed akklamation.

Ad dagsordenens pkt. 7 – Valg af revisor
Som revisor genvalgtes statsautoriseret revisor
Bjarne N. Hansen med akklamation. Bjarne N.
Hansen oplyste, at revisionen, hvis der skulle ske
ham noget ville blive varetaget af statsautoriseret
revisor Benny Jensen.

Ad dagsordenens pkt. 8 – Eventuelt indkomne
forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

Ad dagsordenens pkt. 9 – Eventuelt
Der var ikke videre under punktet eventuelt, da
dette synes at være udtømt under debatten efter
formandens beretning.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var ud-
tømt, og generalforsamlingen herved hævet.

Frans Rasmussen Pernille Backhausen
Formand Dirigent og referent

af Frans Rasmussen

To konservatoriestuderende og
nuværende professionelle violi-
nister – Bodil Thordal Christen-
sen og Idinna Lytzhöft – har ind-
til nu haft stor nytte af Grethe
Kolbes violin, men tiden var
inde til at skifte ny bruger. Kva-
liteten af instrumentet må have
været fremragende, da det
næsten var umuligt at vriste
violinen ud af hånden på den
sidste bruger.

I TV programmet “Spil for livet”
stiftede jeg bekendtskab med en
12-årig dreng Kern Westerberg
fra Østjylland. Vidunderlig
musikalitet, fremragende teknik,
åndfuldhed.

Men Kern spillede på 1/2 stør-
relse violin som ikke lød af så
meget. Det var indlysende at
her var et kæmpe talent, som vi
kunne støtte for en tid.
Han har nu lånt foreningens
instrument de næste tre år.

Grethe Kolbes violin har skiftet ejer
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For tredje år i træk stod Dansk
Kapelmesterforening for tre kon-
certer på Nytorv i forbindelse
med Copenhagen Jazz Festival. I
vidt omfang blev de etablerede
og gode traditioner videreført,
men på festivalens åbningsdag
kunne man dog ikke - som i de
forgangne år – opleve en til lejlig-
heden sammensat ”Bandleaders
Modern Session”, men derimod
et etableret big band ved navn,
The Orchestra.

Dette orkester har sit historiske
udspring i begyndelsen af 1990-
erne, hvor det primært rummede
studerende fra Rytmisk Musik-
konservatorium. Herefter fulgte
en lettere omskiftelig periode,
men i den seneste årrække er der
kommet styr og stil på orkestret,
takket være de to kapelmestre,
tenorsaxofonisten Lars Møller og
trompetisten Jesper Riis.

The Orchestra rummer mange
fine solister og komponister, men
det er kapelmestrene, der er de
flittigste bidragere til repertoiret,
og her blev det blandt andet til

LarsMøllers ”Blue Skies”, ”Christ-
mas Waltz” og den fine ballade
”Charlotteville” med ophavs-
manden selv i stor form. Jesper
Riis fik uropført den let latin-
prægede og smukt ekspanderen-
de ”Happily Ever After”, hvor
han selv fik profileret sig med et
fornemt-klingende og kreativt
trompetspil.

Vejret var absolut rimeligt, og
generelt herskede der lydhørhed
og en god afslappet stemning
blandt tilhørere i alle aldre. Og
det samme var faktisk tilfældet
dagen efter, hvor der var ”Open
Mind Session”, hvilket betød
musik, der som udgangspunkt
ikke var af direkte folkelig be-

skaffenhed,men somdog tydelig-
vis ramte meget bredt – med
mange gode oplevelser til følge.

Det var jo heller ikke til nogen
skade, at den karismatiske, nu 70-
årige tenorsaxofonist, John Tchi-
cai var manden i midten. Han
kunne levere lidt sære verbale
introduktioner og tilmed spille en
ekspressiv saxofon samt underti-
den divertere med lidt særegen
sang. Et solidt fundament blev
skabt af pianisten Jakob David-
sen, bassisten Nicolai Munch
Hansen og trommeslageren Jakob
Høyer, og på frontlinien blev
Tchicai sekunderet af basunisten
Erling Kroner og saxofonisten
Benjamin Koppel.

Sol, sommer og
swingende
kapelmestre
af Kjeld Frandsen, fotos Jens Astrup
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Sidstnævnte stod for den finur-
lige og frit-strømmende ”Free-
Bop-A-Lula” – med eget gløden-
de altsaxofonspil, og så skiftede
han til barytonsaxofon i koncer-
tens afsluttende ”Nytaar”, som
var en Tchicai-ting med skæv
dans - statisk fanfare med stor
patos - og så retur til skæv dans.

Søndag var det dog nok engang
til at konstatere, at såvel vejrgu-
der som københavnere – i hvert
fald de voksne af slagsen - først

og fremmest er til swingmusik.
Der var – i rigt mål - sol og varme
og god stemning, da dagens
”Swing Session”-band - traditio-
nerne tro – lagde ud med dixie-
land-klassikeren ”Royal Garden
Blues”.

Pianisten Niels Jørgen Steen, bas-
sisten Jesper Lundgaard og trom-
meslageren Jonas Johansen sørge-
de for medrivende fremdrift, og
frontlinien bestod af basunisten
Ole ”Fessor” Lindgreen, klarinet-
tisten Jørgen Svare, trompetisten
Mårten Lundgren, altsaxofoni-
sten Søren Siegumfeldt og tenor-
saxofonisten Jesper Thilo, der
også var dagens veloplagte kon-
ferencier.

Det forhindrede jo ikke, at hans
- altid eminente - tenorspil fæn-
gede, da han var solist i ”Like

Someone In Love”. Til dagens

øvrige mindeværdige solistiske
bidrag hørte Jørgen Svares eks-
plosive og råswingende udgave
af ”Fine And Dandy” og Ole
”Fessor” Lindgreens mesterligt
smukke fortolkning af balladen
”It Might AsWell Be Spring”.

Med en dejlig-klaver-trio-versi-
on af ”When Lights Are Low”
varmede Niels Jørgen Steen
godt op til den koncert, han
senere på dagen skulle give i
Kongens Have med sit A-Team,
og her på Nytorv blev dagens to
sæt afrundet med et par uforfal-
skede jam-klassikere, nemlig
”Perdido” og ”Take the A-Train”.
Det er selvfølgelig fuldstændigt
overflødigt at gøre opmærksom
på, at det swingede.
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Er Tivoligarden ’prof’?
af Finn Henriksen, småstryger

Jeg tror ikke Nicolai Koppel får
små røde knopper, når han på
vej til sit kontor i den renovere-
de koncertsal møder Tivoligar-
den, truttende af hjertens lyst,
skønt ind imellem måske med
en lille smutter i intonationen,
når de samtidig skal holde
fodslaget og ikke træde op i
hælene på formanden.
Og hvad med fredags-rock’en,
som også er musikchef Koppels
ressort? Er disse guitar- og
vocalsvingende youngsters alle
af den fornødne professionelle
standard, som hævdes at være
Koppels erklærede bundgrænse
for Tivolimusikken?

Koncertsalens sommerprogram
er forlængst løbet af stablen, og
der er fine ting på plakaten, højt
professionelle og berømte en-
sembler og solister – ikkemindst
klaverløver, hvad man vel ikke
kan fortænke den tidligere kon-
certpianist Koppel i.
Hvad man derimod må savne
på programmet er amatørmu-
sikken. Den nye musikchef har
med enkelte undtagelser fra-
valgt en tradition der har
udgjort et friskt og populært
alternativ

Til ’profferne’.
Det er synd – på begge sider af
rampen!
Spillesteder er efterhånden et
stort problem for amatørmusik-
ken, herunder korene, og det
drejer sig både om prøvelokaler
og koncertsteder. Et symfonior-
kester med mere end 60 musi-
kere – og dertil eventuelt et stort
kor – kan ikke ”trykke den af” i
en gymnastiksal eller en virk-
somhedskantine. Der skal være
afstand til vægge og loft for at
tonerne kan folde sig ud. Kirker-

ne er snart de eneste steder hvor
amatørmusikken og korene kan
afholde koncerter. Og selv om
mange af disse gudshuse har
plads og akustik, så er de netop
guds-huse, og det stiller i sagens
natur særlige krav til hvad man
kan spille. ”En fauns eftermid-
dag” eller "Carmina Burana" er
nu engang ikke særlig velegnet i
Vor Frue Kirke.

At spille i Tivolis koncertsal har
været årets store begivenhed for
os amatørmusikere. Sliddet med
de mange noder blev rigeligt
opvejet, når man sad på podiet
midt i tonebruset i den dejlige
sal med de tæt besatte stoleræk-
ker.
Jeg husker med glæde en chok-
udsolgt koncert. Det var ganske
vist en af orkesterets tidligere
basunister, der dirigerede (nu-
værende operachef Giordano
Bellincampi). En anden gang da
vi spillede opera i koncertsalen,
måtte man i sidste øjeblik åbne
balkonen, da der stadig stod folk
i kø og ville indenfor i den fyldte
sal.
Onde tunger påstår at Nicolai
Koppel har undskyldt udeluk-
kelsen af amatørerne med at
’der må være et vist bund-nivea-
u’. Det kan nu ikke forarge mig,
hvis det ellers er rigtigt. Men
musik er ikke bare teknisk per-
fektion. Entusiasme og spilleg-
læde kan undertiden erstatte
professionelle virtuoserier, og
denmusikalske fødekæde har en
af sine kilder her, både på podiet
blandt unge orkestermedlem-
mer, men også blandt tilhørerne.
Jeg tror, at mange får øjne og
øren op for den klassiske musik
ved disse koncerter og lover sig
selv, at ’det skal ikke blive sidste
gang!’

Når jeg tænker på, hvilke herlige
musikmennesker der har fundet
det givende at arbejde sammen
med os fritids-musikere i årenes
løb: Bare i ’mit’ orkester har vi
frydet os i sammenspil med
kapaciteter som ovennævnte
Giordano B., operaens musik-
chef Michael Schønwandt, Leif
Segerstam, sangere som Guido
Paëvatalu, Hanne Fischer, Per
Høyer og... ja jeg kunne blive
ved, en lang række af inspire-
rende kunstnere, som ikke led af
berøringsangst over for amatør-
musikken.

Fredags-rock-drengene (m/k) er
selvfølgelig – også selv om de
måske ikke allesammen har
afgangsbevis fra musikkonser-
vatoriet - velkommen til at gøre
plænen usikker for tusinder af
glade Tivoligæster. Men de ’for-
viste’ fritidsmusikere i koncert-
salen har også deres mission og
er med til at gøre Tivoli til den
charmerende blanding af folke-
lighed og elite, som er havens
helt unikke og uefterlignelige
særkende.

Tivolis nye musikchef skal
naturligvis have lov til at sætte
sig i stolen, men vi håber og for-
venter at han igen vil finde
plads i koncertsalen både til de
store, professionelle musiknav-
ne og til de dådrige, musikglade
amatører.
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Nye CD’er

- Nye nodebøger
ved Bodil Heister

Grand Danois - ny cd
Ich bin von kopf bis fuss auf liebe eingestellt
Bandnavnet er fransk, cd'ens titel er på tysk,
men ellers er Grand Danois nok noget af det
mest danske, man finder inden for jazzen.
Det er de to gamle kæmper inden for dansk
musik Ole Fessor Lindgren på trombone og
Elith Nykjær Jørgensen på klarinet, der præsen-
terer enmeget bred vifte af stilarter på debutski-
ven.
Blues, svenske viser og tyske schlagere er blot
nogle af farverne på paletten, der kompletteres
af musik fra den mere outgoing del af jazzen,
f.eks. et par kompositioner af trombonisten
Ruswell Rudd.
Bandet kompletteres af Kjeld Lauritsen på
Hammondorgel og Wurlitzerpiano, Marc
Davis på kontrabas og Bjørn Otto på trommer.
Udgivet på Olufsen Records i 2006

Jan Kaspersen - ny cd
Mind Pictures
"Mind Pictures " er et nyt cd-udspil med Jan
Kaspersen på solopiano. Det er det første siden
2001, og er en solo-cd udelukkende med egne
kompositioner. Cd’en indeholder materiale, der
ikke har været indspillet før, og som udfolder
sig i feltet mellem improvisations- og komposi-
tionsmusik. Skal der sættes navne på inspiratio-
nerne, kan man bl.a. nævne så forskellige
pianister/komponister som Jelly Roll Morton,
James P. Johnson, Ellington, Monk, Bill Evans,
Abdullah Ibrahim, Erik Satie, Bartok, Ravel og
H.D. Koppel.

Pladeselskab: Olufsen Records DOCD 5507
Udkommet november 2005.

The Organizers/Kjeld Lauritsen - ny cd
Yes, yes, yes
The Organizers spiller på sin nye CD udeluk-
kende kompositioner af kapelmester Kjeld Lau-
ritsen og bandets mesterlige saxofonist Bob
Rockwell.
Musikken centrerer sig omkring Lauritsens
hammondorgel, og dækker en række stilarter
fra latinamerikansk musik til moderne jazz.
Under det hele ligger en stor kærlighed til blues-
musikken, det seje groove og gode improvisati-
oner. Per Gade er gæstesolist på guitar og Esben
Bach spiller trommer. Som gæstepercussionist
medvirker EthanWeisgard.
www.theorganizers.dk

Max Leth - ny cd
Max Leth Quartet og Trio vol 1
Den 30. april fik Max Leth den internationale
Django d´Or ærespris ved en koncert med
"European Youth Jazz Orchestra". Lederen af
Radio Jazz, Søren Svagin, begrundede prisen
med Max Leths fremragende klaver- og vibra-
fonspil og orkesterledelse.

Ved samme lejlighed præsenteredes en ny CD
med Max Leths trio og kvartet fra perioden
1965-80, med musik, som pianisten Ole Holm
har valgt ud af mere end 350 radioudsendelser.
CD’en er udkommet på Music Mecca.

Pladeselskab: Olufsen Records DOCD 5507
Udkommet november 2005.
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BESTYRELSENS KONSTITUERING 2006-2007
Formand Frans Rasmussen

Næstformand Jesper Grove Jørgensen

Kasserer Peder Kragerup

Sekretær Bodil Heister

Bestyrelsesmedlem Peter Ettrup Larsen

Suppleanter Mike Cholewa
Stig Christensen

Forretningsudvalg Frans Rasmussen
Bodil Heister
Peder Kragerup

Økonomiudvalg Peder Kragerup
Jesper Grove Jørgensen
Frans Rasmussen

DR, Kontrakter, Forhandling
Jesper Grove Jørgensen

Overenskomst Frans Rasmussen

Koncertudvalg Frans Rasmussen
Bodil Heister
Peder Kragerup
Peter Ettrup Larsen

Kursusudvalg Frans Rasmussen
Stig Christensen
Peter Ettrup Larsen

Medlemsblad, presse Bodil Heister (redaktør)

Internet, hjemmeside Bodil Heister

Repræsentationer:
Fællesrådet for Udøvende Kunstnere

Repr. Jesper Grove Jørgensen
Suppl. Frans Rasmussen

Samrådet for Ophavsret
Repr. Peter Ettrup Larsen
Suppl. Mike Cholewa

Dansk Kunstnerråd
Repr. Frans Rasmussen
Suppl. Jesper Grove Jørgensen

Conductors Guild
Repr. Peter Ettrup Larsen

COPY-DAN:
AVU-kopier, Båndkopi og Kabel-TV

Repr. Peder Kragerup
Suppl. Peter Ettrup Larsen

Kunstrådets Musikudvalg og
kulturminister Brian Mikkelsen
har uddelt første runde af ny pul-
je, som giver tilskud til produkti-
on af rock- og pop-plader. Ataf,
Moi Caprice, Karen, Rasmus
Nøhr, Veto, Instinkt og Per Vers
er nogle af de artister der gen-
nem deres pladeselskab har fået
penge fra den nye støtteordning.

Målet med ordningen er at bidra-
ge til at professionalisere den
danske pladeproduktion samt at
sikre fortsat mulighed for udgi-
velser af høj kvalitet. Over en 3-
årig forsøgsperiode er der afsat
12 mio. til initiativet.

Baggrunden for initiativet er, at et
udvalg bestående af repræsen-

tanter fra musiklivet for kultur-
ministeren har udarbejdet en
rapport om vilkårene for plade-
produktion i Danmark. Rappor-
ten anbefaler, at staten gennem
forsøg med støtteordninger med-
virker til at opbygge kompeten-
cer, der kan skabe en øget profes-
sionalisering af den danske pla-
deproduktion, samt fremme og
fastholde kontinuiteten i kvali-
tetsbevidste udgivelser.

BH

Første runde af ny pulje til plade-
produktion uddelt

Talentudvikling, talentpleje og pleje
af den musikalske fødekæde
Kulturminister Brian Mikkelsen
afsatte i Kulturministeriets mu-
sikhandlingsplan for 2004-2007,
'Liv i Musikken', 20 mio. kr. over
4 år til talentudvikling, talentple-
je og pleje af den musikalske
fødekæde. Det er således tredje

gang, der bliver uddelt midler
fra denne pulje, og det er Kunst-
rådets Musikudvalg som har
behandlet ansøgningerne. Der
blev lagt særlig vægt på, at for-
søgsprojekterne har fokus på
samarbejdet mellem musiksko-

lerne og folkeskolen. Kulturmi-
nisteren har efter indstilling fra
Musikudvalget godkendt, at der
gives tilskud til 30 forskellige
projekter.

BH



Kapelmester Poul Akerø døde d. 8. april 2006, 86 år gammel.

En af de sidste musikere fra de gamle dage, hvor man ikke kunne klare sig, med mindre man spillede
mindst to instrumenter. I 1930´erne fandt man ham over hele landet spillende på sin violin under midda-
gene og senere sin tenorsax til dansen. Var i mange år at se og høre i Teddy Petersens orkester. Men der
hvor hans virke var mest markant var som dirigent og kapelmester for det nu hedengangne Tivolis Har-
moniorkester. Poul Akerø var også aktiv i Kapelmesterforeningens bestyrelse og nød så stor en respekt
hos konservatoriets dirigentprofessor Arne Hammelboe at han blev underviser for musiklederne på
DKDM.
Frans Rasmusssen

SØGER DU ØKONOMISK STØTTE ?
Så husk, at rekvirere en ansøgningsblanket hos sekretæren eller
downloade den på nettet. Ansøgningen skal indsendes senest en
måned før projektets start, hvis du ønsker at søge penge til cd-
indspilninger, kurser, dirigenthonorar, studierejser m.v., så besty-
relsen kan nå at behandle ansøgningerne rettidigt.

Tjek venligst din hjemmeside på
www.kapelmesterforening.dk og henvend dig til sekretæren
(se nedenfor) hvis du har rettelser til din hjemmeside.

UDMELDTE Flemming Vistisen 1. 7. 2006

DØDE Poul Akerø 8. 4. 2006
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DANSKKAPELMESTERFORENING
Husk Dansk Kapelmesterforening homepage: www.kapelmesterforening.dk

Dansk Kapelmesterforenings kontor: Sankt Hans Torv 26, 5., 2200 Kbh. N.
Tlf.: 35353567. Fax: 35240250.
NB! Breve til sekretæren (legatansøgninger m.m.) og kassereren bedes sendt direkte
til deres adresser.

Formand: Frans Rasmussen, Skrænten 9, 3060 Espergærde, tlf. og fax: 4917 0517
(mobil: 20646311). frans.rasmussen@email.dk

Næstformand: Jesper Grove Jørgensen, Strandvejen 611 B, 2930 Klampenborg,
tlf. og fax: 3963 8151. grove_jorgensen@post.tele.dk.

Kasserer: Peder Kragerup, Gersonsvej 31, 2900 Hellerup, tlf.: 3962 3074, fax: 3962 2374.
kragen@isa.dknet.dk

Sekretær og Redaktør: Bodil Heister, Strandboulevarden 40, 3.th., 2100 Kbh. Ø.
tlf.: 3538 4758, fax: 3538 4754. bheister@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem: Peter Ettrup Larsen, Hestemøllestræde 3, 3., 1464 Kbh. K
tlf.: 3316 2407/2082 2407. peter@ettruplarsen.dk.

Husk Dansk Kapelmesterforening homepage: www.kapelmesterforening.dk

Næste blad udkommer
november/december 2006.

Deadline til bladet
1. september.

Læserbreve og artikler
modtages med største

glæde.

HUSK at meddele
ny mailadresse
og flytning

til sekretæren
se nedenfor
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RUNDE FØDSELSDAGE
09.08 Jørgen Lauritsen 40 år
15.08 Nenia Zenana 40 år
17.09 Lars Møller 40 år
05.10 Gunnar Tagmose 75 år
21.10 Stig Christensen 50 år
24.11 Erik Hammerbak 65 år
28.11 Jesper Thilo 65 år
Dansk Kapelmesterforening ønsker hjertelig tillykke

MUSIKLEXIKON FOR BEDREVIDENDE
Salzburg.
Mozart kom i fællesgrav. Det gjorde Karajan ikke,
nærmest tværtimod.
Asger Lund Christiansen

PRIS
Musikanmelderringen uddeler hvert år to kunst-
nerpriser, som tildeles fortrinsvis yngre udøvende
musikere, dirigenter, sangere eller ensembler, som i
særlig grad har gjort sig bemærket i dansk musik-
liv. Hæderslegat på 30.000,- gik til dirigenten
Thomas Søndergaard og blev overrakt i Tivolis
Koncertsal i efteråret.

LILLE SKIVEREN I SKAGEN
Der er allerede udtrukket de tre uger Dansk Kapel-
mesterforening har huset til rådighed i 2007, nem-
lig uge 31, 32 og 37.

NYT TIDSSKRIFT
Nu kommer det endelig et nyt magasin om klas-
sisk musik på gaden. Et elegant og moderne maga-
sin, der dækker hele spektret fra barokken og frem
til i dag, og som indeholder artikler om symfonisk
musik, såvel som opera og kammermusik.
Første nummer udkom i maj.
Læs mere på: www.klassisk.org

NY CHEFDIRIGENT
Henrik Vagn Christensen er blevet udnævnt til
Kunstnerisk Leder og Chefdirigent for den Kgl.
Livgardes Musikkorps, og ansat for en treårig peri-
ode fra 1. 4. 2006.
Han er også tiltrådt en tilsvarende nyoprettet stil-
ling som Kunstnerisk Leder for Prinsens Musik-
korps i Skive, også fra 2006 til 2009.

SONNINGS MUSIKPRIS
til Lars Ulrik Mortensen, cembalist og dirigent.
Léonie Sonnings Musikpris 2007 tildeles med
600.000 kroner cembalisten og dirigenten Lars
Ulrik Mortensen som en af vor tids største cembali-
ster og barokmusikdirigenter.
Lars Ulrik Mortensen har ydet en enestående ind-
sats og været en væsentlig faktor for den danske
barokmusikbølge de seneste år - blandt andet som
dirigent for Concerto Copenhagen - og han er sam-
tidig berømmet over hele verden som cembalist,
kammermusiker og dirigent i barokmusiksam-
menhæng. Musikprisen tildeles Lars Ulrik Morten-
sen ved en koncert på Det Kongelige Teaters gamle
scene lørdag den 2. juni 2007 kl. 20.

KLITGÅRDEN I SKAGEN
Refugieophold er især henvendt til kunstnere, for-
skere og videnskabsfolk, som har brug for at kon-
centrere sig om et værk eller et projekt.
Der kan ansøges legater til ophold på Klitgården
ved at henvende sig til Dansk Kunstnerråd
tlf: 35384401 eller mail: dkr-eca@inet.uni2.dk.
Ansøgningen skal være Dansk Kunstnerråd i hænde
senest 13.september
Klitgården, Damstedvej 39, 9990 Skagen,
www.klitgaarden.dk
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